
Képességmátrix 

1- Kommunikáció  

Anyanyelven folytatott kommunikáció  annak képessége, hogy az egyén fogalmakat, 
gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket 
tud kifejezni és értelmezni szóban és írásban egyaránt 

Idegen nyelven folytatott kommunikáció  a fentieket mediációs készségekkel egészíti ki (pl. 
összefoglalás, parafrazeálás, tolmácsolás vagy 
fordítás) 

 interkulturális megértés képessége 

Kulturális tudatosság és kifejezőkészség  az elképzelések, élmények és érzések kreatív 
kifejezésének képessége a különböző művészeti 
ágakban (a zenében, az irodalomban, a 
képzőművészetben és az előadó-művészetben) 

1. Szociális képesség  

Együttműködés  hatékony együttműködés másokkal 
 

Önállóság, felelősségérzet   

Vezetői képesség   

Szociális és állampolgári kompetenciák  hatékony és építő módon történő részvétel a 
társadalmi és szakmai életben 

 aktív és demokratikus állampolgári részvétel, 
különösen az egyre sokfélébb társadalmakban 

Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  az elképzelések megvalósításának képessége a 
kreativitás, innováció és a kockázatvállalás révén 

 a tervek készítésének és végrehajtásának képessége 

2. Önállóság  

Szervezőkészség  a feladatok hatékony megtervezése és elvégzése 

Önismeret, reflektív önfejlesztés  a tanultak értékének és a tanulási folyamat 
eredményességének tudatos átgondolása és 
értékelése 

Agilitás és rugalmasság   

A tanulás elsajátítása  a saját tanulás egyéni vagy csoportos 
megszervezésének képessége 

3. Kutatási képesség  

Információszerzés  információk megkeresése, értelmezése, értékelése és 
létrehozása 

Médiahasználat  interakció a médiával ötletek és információk 
felhasználása és létrehozása érdekében 

Érdeklődés, kutatószellem   

Kíváncsiság és képzelőerő   

Információk gyűjtése és elemzése   



Digitális kompetencia  az információs társadalomhoz kötődő technológiák 
magabiztos és kritikus használata a munka, a 
szabadidő és a kommunikáció terén 

4. Gondolkodás  

Kritikai gondolkodás  kérdések és ötletek elemzése és értékelése 

Kreativitás és innovációkészség  új ötletek kitalálása és kidolgozása 

Transzferálás  a készségek és ismeretek felhasználása többféle 
kontextusban 

Ítéletalkotó képesség (pl. igaz, hamis, helyes, 
helytelen, érték, értéktelen) 

  

Problémaérzékenység, problémamegoldó készség   

Matematikai, tudományos és műszaki kompetenciák  magabiztos számolni tudás 

 a természeti világ működésének megértése 

 a tudás és a technológia alkalmazása az érzékelt 
emberi szükségletekre adott válaszként (pl. 
orvostudomány, közlekedés vagy kommunikáció) 

 


